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Hösten har drabbat oss!!  Med regn och kyla! Var tog sommaren vägen? Det var nog några soliga 

dagar, men vattnet i Sveriges sjöar och hav blev liksom aldrig riktigt badbart. Känns som att vi är 

snuvade på sommaren!  

Lite gamla pekpinnar som måste påminnas om igen : 

- Bommarna in till gårdarna ska hållas stängda. Det handlar om säkerhet för oss 

boende, både avseende biltrafiken och inbrottsrisken 

- Släng inte fimpar på gårdarna och gångvägarna. Den typen av nedskräpning är        

oerhört tråkig att se. Och framförallt är det trist att hitta fimpar i och nära 

lekplatserna 

- Om du är på väg mot soptunnorna så plocka gärna upp skräp som ligger på vägen 

dit och släng det i soporna  

- För att stänga luckan till soptunnorna så ska du dra handtaget uppåt för att sedan 

dra det nedåt. Då först låses luckan 

- Det finns tyvärr några av oss som inte respekterar den hastighetsbegränsning som 

finns i området dvs 30 km/tim på vägen och 10 km/tim inne på gårdarna. Det är 

mycket viktigt att hastighetsbegränsningarna tas på allvar och respekteras 

Och så höststädningen! Boka in den 18 november i din almanacka! Vi startar som vanligt kl 10:00 

och alla som kommer bjuds traditionsenligt på kokt korv med bröd och kaffe/te/saft.  

Det kommer att finnas en lista att välja från på det som behöver göras och det kommer att finns en 

ansvarig för varje punkt! Den ansvarige samordnar respektive arbete! 

Om det skulle vara riktigt dåligt väder, tex snö, så flyttas städdagen till 25 november. Information om 

ev flytt av datum kommer att ske via mail och på anslagstavlan. Mer info kommer senare. 

Vi har tyvärr råkat ut för inbrott i vårt mysiga område så nu påminner vi om att det är viktigt att alla 

är observanta på händelser som verkar annorlunda och på personer som uppför sig underligt. 

Grannsamverkans kontaktpersoner tar detta på stort ansvar och kommer att diskutera möjliga 

preventiva åtgärder på nästa möte. Kom gärna med input via kontaktpersonen på din gård!! 

Och så lite info angående vinterns snöröjning.. Vi har haft en dialog med befintlig entreprenör och 

har beslutat att vi fortsätter med dom ytterligare ett år. Vi förtydligar våra behov och har också 

önskemål/krav på Musikalens fastighetsägare : 

- Alla framtida klagomål SKALL framföras till styrelsen som ansvarar för kontakterna 

med entreprenören samt för att vidarebefordra klagomål 

- Det kommer att bli snövallar utanför ingången till din fastighet och du ansvarar 

själv för att ta bort dom. Snön skall läggas på en plats bredvid bilvägen och absolut 

inte tex i en sträng mitt på vägen 

Kryp in i en go mysfilt och ha en fortsatt bra höst!  Varma hälsningar från styrelsen! 


